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Wychowanie w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych powinno nale¿eæ do
zadañ priorytetowych Kocio³a, choæ jest to  zw³aszcza w obecnych czasach
 zadanie trudne. W procesie wszechstronnego rozwoju cz³owieka wa¿ny jest
kontekst spo³eczny, kulturowy i polityczny, który ma wp³yw na kszta³t ¿ycia
chrzecijanina. Te trzy p³aszczyzny tworz¹ równie¿ miejsce nie tylko do rozwoju ich wiary, ale s¹ tak¿e przestrzeni¹ wielorakiego zaanga¿owania, poprzez
które wype³niaj¹ oni swoje zobowi¹zania, wynikaj¹ce z przyjêtych sakramentów chrztu i bierzmowania. Koció³ powinien zatem poszukiwaæ skutecznych
sposobów, by móc dotrzeæ do cz³owieka z przes³aniem ewangelicznym oraz
wprowadziæ go w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego. Ksi¹¿ka ks. Adama Bielinowicza to autorska odpowied na owo wezwanie Kocio³a, bowiem jednym
z takich sposobów oddzia³ywania jest katecheza. Ks. Bielinowicz ukaza³ przekrojowo proces katechizacji prowadzonej na Warmii w konkretnych uwarunkowaniach spo³ecznych, kulturowych i politycznych w latach 19452005.
I tak, autor w rozdziale pierwszym wprowadza czytelnika w spo³eczno-eklezjalny kontekst dzia³alnoci duszpastersko-katechetycznej Kocio³a na
Warmii po II wojnie wiatowej. Ukazuje zró¿nicowanie kulturowe regionu
Warmii, ró¿norodnoæ demograficzn¹, charakteryzuje mieszkañców diecezji
warmiñskiej oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego. Zwraca uwagê na specyficzn¹ sytuacjê rodzin pracowników Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, których du¿y odsetek zamieszkiwa³ obszar diecezji warmiñskiej. Warunki rodowiskowe i ekonomiczne panuj¹ce w tych gospodarstwach mia³y znaczny
wp³yw na wychowanie religijne m³odego pokolenia. Przybli¿a przebieg procesu organizacji odbudowy i tworzenia administracji kocielnej po zakoñczeniu
II wojny wiatowej. Porusza tak¿e problem ograniczeñ i przeladowañ, które
dotknê³y Koció³ warmiñski ze strony w³adz komunistycznych Polski oraz
dzia³ania osób duchownych i wieckich, które s¹ wyrazem ich odwagi i wiernoci Bogu w tak trudnych okolicznociach.
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Drugi rozdzia³ powiêcony jest organizacji nauczania religii w archidiecezji warmiñskiej. Autor analizuje rozwój katechizacji, która prowadzona by³a
w szkole od zakoñczenia II wojny wiatowej do jej usuniêcia w 1961 r. oraz od
jej powrotu w 1990 r. do 2005 r. Przedstawia tak¿e rozwój katechizacji, która
odbywa³a siê w parafiach w latach 19611990. W obu przypadkach wydobywa
ze róde³ i porz¹dkuje dane statystyczne, siêga do rozporz¹dzeñ biskupów,
listów pasterskich, dokumentów kocielnych i pañstwowych dotycz¹cych
szkolnego nauczania religii i katechezy odbywaj¹cej siê w parafii. Przedmiotem jego zainteresowania s¹ tak¿e programy, katechizmy i podrêczniki katechetyczne, którymi pos³ugiwano siê w archidiecezji warmiñskiej. Ponadto ukazuje dzia³alnoæ Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, odpowiedzialnego za organizacjê katechizacji.
Ks. Bielinowicz nie zatrzymuje siê w swoich poszukiwaniach na wychowaniu
chrzecijañskim dzieci i m³odzie¿y, ale pragnie zapoznaæ czytelnika z formami
parafialnej katechezy doros³ych, takich jak: spotkania z rodzicami, katecheza
narzeczonych, ¯ywy Ró¿aniec, Domowy Koció³, Ruch Odnowy w Duchu
wiêtym, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Droga Neokatechumenalna, Franciszkañski Zakon wieckich, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolstwo Dobrej
mierci, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia, Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz formy parafialnego duszpasterstwa
katechetycznego dzieci i m³odzie¿y, jak np. przygotowanie do pierwszej komunii i spowiedzi, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, duszpasterstwo
akademickie, s³u¿ba liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ruch
wiat³o-¯ycie, Wspólnota Wiara i wiat³o.
Ostatni, trzeci rozdzia³ recenzowanej ksi¹¿ki dotyczy problematyki formacji katechetów. Autor przedstawia formy podstawowej formacji przysz³ych
katechetów, która odbywa³a siê na kursach katechetycznych, w Studium Katechetycznym w Gietrzwa³dzie, Instytucie Kultury Chrzecijañskiej w Olsztynie,
Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum i Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukazuje te instytucje formacyjne
w aspekcie historycznym, analizuje program kszta³cenia i wychowania, tok
studiów, ale te¿ prezentuje sylwetki wyk³adowców przedmiotów katechetycznych. Zajmuje siê tak¿e problemem permanentnej formacji katechetów. Przedstawia tematykê i organizacjê kursów, konferencji metodycznych, warsztatów
oraz spotkañ o charakterze ascetycznym.
Ksi¹¿ka ks. Bielinowicza jest publikacj¹ cenn¹, zw³aszcza w kontekcie
katechetycznym i duszpasterskim archidiecezji warmiñskiej, poniewa¿ dotychczas nie ukaza³o siê tak analityczne opracowanie. Obszerna bibliografia mo¿e
byæ podstaw¹ do dalszych dociekañ naukowych. Walorem pracy jest tak¿e
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jêzyk  komunikatywny i jasny. Na szczególne uznanie zas³uguje warsztat
historyka, jakim pos³uguje siê w pracy ks. Bielinowicz. W publikacji zosta³y
uwzglêdnione nie tylko uwarunkowania historyczne i spo³eczne, których
wp³yw na rozwój katechizacji w omawianym okresie by³ znaczny, ale tak¿e
zosta³y zaprezentowane noty historyczne dotycz¹ce przedstawianych wydarzeñ i instytucji oraz biogramy osób odpowiedzialnych za organizacjê katechizacji w diecezji i wyk³adowców przedmiotów katechetycznych.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e cel badawczy, jakim by³o przedstawienie
procesu katechizacji w archidiecezji warmiñskiej w latach 19452005 [diecezja warmiñska do godnoci archidiecezji zosta³a podniesiona wskutek reformy
organizacji Kocio³a katolickiego w Polsce, której dokona³ b³. Jan Pawe³ II na
mocy bulli papieskiej datowanej na 25 marca 1992 r.; red.] zosta³ osi¹gniêty
i co warte podkrelenia, ks. Bielinowicz wywi¹za³ siê z tego zadania rzetelnie.
Co wiêcej, ustosunkowa³ siê tak¿e do obecnej sytuacji i przedstawi³ konkretne
wnioski i postulaty odnosz¹ce siê do wspó³czesnego stanu katechizacji w archidiecezji. Jest to zatem lektura nie tylko dla katechetyków i katechetów,
mog¹ po ni¹ siêgn¹æ tak¿e historycy, pedagodzy, socjologowie, politolodzy
i wszyscy ci, którym na sercu le¿y wychowanie, edukacja i formacja religijna
ka¿dego cz³owieka.
ks. Piotr Duksa
Olsztyn

S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB (red. i oprac.), Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
2006/2007. Materiały i studia, Olsztyn 2010, ss. 272

Ka¿de zgromadzenie zakonne, równie¿ Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, pamiêta o swoich pocz¹tkach i o tych, którzy tworzyli fundamenty wspólnoty. To chwalebne, poniewa¿ za³o¿ycielom przywieca³a pewna
idea, dlatego oni nadawali ton i ukierunkowywali dzia³alnoæ powstaj¹cego
zgromadzenia, okrelaj¹c konkretny cel, który sta³ u pocz¹tków ca³ego przedsiêwziêcia, czyli zamys³u organizacyjnego: przygotowuje wszystko, co jest
potrzebne do erekcji nowej wspólnoty zakonnej, okrela te¿ jej cel i dzia³alnoæ (s. 5). Obchody rocznic w Zgromadzeniu lub osób je tworz¹cych czy
organizuj¹cych przyczyniaj¹ siê do poszerzenia horyzontów wiedzy, w tym

